Ditt medlemsnummer:_____

Välkommen till Ford Club Sweden och säsong 2018!
Nu befinner vi oss i startgroparna för säsongen 2018 och planeringen av årets event börjar falla på plats i
vår kalender. Vi kommer starta säsongen påskhelgen på Custom Motor Show på Elmia i Jönköping. Vi
kommer ha en 50m2 stor monter som fylls av tre medlemsbilar. Missa inte att komma förbi oss! Därefter
syns vi på Mantorp 29:e april för bankörning. Den 9:e juni kör vi konbana på Lunda. Sedan är det dags för
FCS stora träff/bankörning på Gelleråsen. Den går av stapeln 15:e juli. Traditionsenligt håller vi årsmöte
dagen innan. Den 2:e september gör vi återbesök på Lunda för konbanekörning. För att slutligen mötas upp
på Kinnekulle den 9:e september för bankörning. Håll ett öga på vår hemsida/forum eller Facebook för mer
info och fler datum!
Skulle du känna att du inte vill köra på banan under våra banträffar är du ändå varmt välkommen att
komma förbi för att bara träffa trevligt folk, snacka skit och kolla på bilar. Men vi måste höja ett varningens
finger, för du kommer vilja ta ut bilen när du ser hur skoj det är! Du behöver heller inte rädas din
eventuella ovana. Det finns flera klassindelningar, varav en är just för nybörjare.
En nyhet är att vi numera är anslutna till MHRF. Så har du en bil som är 20 år eller äldre kan du teckna
mycket förmånlig försäkring. Se forum eller hemsidan för mer info.
Vi ser tillbaka på ett mycket lyckat 2017. Där vi hade fler sammankomster än på länge och vi slutade på
den högsta medlemssiffran sedan 2012. Vi kan fortsatt konstatera att vår hemsida och forum är välbesökt.
Vi ökar även trafiken på Facebook-sidan. Ett gott betyg till hela klubben, från medlemmar till styrelse.
Nu ser vi tillsammans till att 2018 blir året då vi tar ytterligare steg!
Vi strävar efter att Ford Club Sweden skall vara vad vi heter, dvs. Sveriges Fordklubb. En mötesplats där
alla kan samlas och utbyta erfarenheter med varandra. En förening där vårt gemensamma intresse för bilar
och då allra helst Ford, förenar oss och skapar möjlighet till att träffa likasinnade under roliga, intressanta
och gärna fartfyllda aktiviteter.
För att nå dit så behöver vi ditt deltagande och engagemang. Det är Ni som medlemmar som utgör själva
föreningen, så låt oss hjälpas åt att göra Ford Club Sweden framgångsrik. Om man känner sig manad och
vill hjälpa till med något i föreningen eller kring något specifikt arrangemang så är det bara att hojta till. Ju
fler vi är som hjälps åt, desto roligare och enklare blir det…
Än en gång, varmt välkommen till Ford Club Sweden och säsong 2018!
/Med vänliga hälsningar FCS styrelse.
PS. Är du medlem sedan tidigare och vill förnya ditt medlemskap? SWISHa 300kr till nummer: 123 666 18 88. Märk
betalningen med ditt medlemsnummer. Eller betala in 300kr på bankgiro 356-5223. Ange ditt medlemsnummer
och/eller personnummer som referens. Enkelt va? ☺ PS. Har du redan betalat in medlemsavgiften för 2017 så kommer
ett nytt fint årsmärke på posten inom en snar framtid. DS.

